
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน 

QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - โดฮา (กาตาร)์ – มาดรดิ (สเปน)  

02.05 น. ออกเดินทางสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR837 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร ์เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง  

07.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงมาดรดิ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR149 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

13.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาดริดบาราคสั กรุงมาดริด ประเทศสเปน (เวลาทอ้งถ่ิน

ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

น าท่านชม กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อีกทั้งเป็นเมืองใหญ่

เป็นอนัดบัท่ี 3 ของทวีปยุโรป รองลงมาจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอรลิ์น ตั้งอยูใ่จกลางของ

แหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัย ในปีค.ศ.1561 

กษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทับมาจากเมืองโทเลโด และประกาศใหม้าดริดเป็นเมือง

หลวงใหม่ น าชม อนุสาวรียน์  ้าพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ซ่ึงอยูท่ี่จตุัรสัรสัซิเบเลส 

(Plaza de Cibeles) ซ่ึงเป็นวงเวียนส าคัญและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงมาดริด  ภายใน

บริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอาคารสวยงามและส าคัญประจ าอยู่ทั้ง 4 มุม อาทิเช่น ธนาคาร

แห่งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบก, ท่ีท าการใหญ่ไปรษณีย,์ ประตูชยัอาคาล่า และศูนย์

วัฒนธรรมทวีปอเมริกา ชมประตูชัยอาคาล่า (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึ้ นในปี 

1599 ประตูชยัแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพ่ือถวายแด่พระเจา้ชารล์ ท่ี 3 ซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัออกของใจ

กลางเมือง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหมีเกาะตน้เชอร่ี (The bear and the cherry tree in Madrid) 

อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด จากน้ันน าท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza 

Mayor of Madrid) จตุรสัใจกลางเมืองท่ีเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ 

และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมล์ทุกสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตัดของถนนสาย

ส าคญัของเมืองท่ีคราคร า่ไปดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้มากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 น าเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 



 

 
 

วนัที่สาม มาดรดิ – เซอโกเบีย – รางสง่น ้าโรมนั – มาดรดิ – พระราชวงัหลวง –  

  พลาซ่า เดอเอสปาญน่า 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเท่ียวส าคญัเมืองหน่ึงของสเปน ไดข้ึ้ น

ทะเบียนจากองคก์าร UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 น าท่าน ชมรางสง่น ้าโรมนั 

(Acueducto de Segovia) สรา้งขึ้ นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใชก้าวหรือวสัดุเชื่อมหินแต่

แต่อย่างใด และไดร้บัการยกย่องว่าเป็นส่ิงก่อสรา้งทางวิศวกรรมโดยชาวโรมนัท่ีส าคัญท่ีสุด

ของสเปนท่ีมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกดว้ย รางส่งน ้ าประกอบขึ้ นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 

กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จุดท่ีสูงท่ีสุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตน้ของราง 

เร่ิมจากนอกเมือง แลว้ล าเลียงส่งน ้าเขา้มาในเมือง รางส่งน ้าแห่งน้ีถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์ส าคญัของเมือง ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุง

มาดรดิ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวังหลวง (Palacio Real) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น ้าแมนซานาเรส 

มีความงดงามไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 

ดว้ยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรัง่เศสและอิตาเลียน 

ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็น

คลงัเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคน้ัน รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ

,พรม, นาฬิกา, เคร่ืองลายคราม, หนังสือ, เคร่ืองประดบั เป็นตน้ จากน้ันน าท่านชม พลาซ่า

เดอ เอสปาญน่า (Plaza de espana) แวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียรู์ปหล่อทองแดงสองอศัวิน 

ดอนกีโฆเต ้(Donquixote) และซานโจ (SANCHO)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 น าเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ มาดรดิ – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองหลวงเก่าของสเปน ซ่ึงมีความหมายวา่ “เมือง

ป้อมน้อย” ในอดีตเมืองแห่งน้ีเคยถูกชาวโรมันยึดครองเม่ือ 2,200 ปีมาแลว้ ต่อมาไดถู้ก

เปล่ียนมือปกตรองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่างๆ จนถึงปี ค.ศ.1085 จึงไดต้กอยู่

ภายใตก้ารปกครองของกษัตริยฟ์องโซท่ี6 จึงไดส้ถาปนาเมืองโทเลโด ข้ึนเป็นเมืองหลวงของ

สเปน จนกระทัง่กษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ทรงยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีกรุงแมดริด จนถึงปัจจุบัน   

เมืองโทเลโดแห่งน้ีตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็น 

แหล่งมรดกโลกทางประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม ซ่ึงมีทัศนีภาพท่ีสวยงามโดยมีแม่น ้ าเทกัส 



 

 
 

ไหลผ่านเมือง ลักษณะผังเมืองเป็นเอกลักษณ์ท่ีน่าชื่นชมท่ีสุด จากน้ันน าท่านเขา้ชม มหา

วิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจาก

วิหารเมืองเซวิลญ่า สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 13 สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ดา้นขา้งเป็นป้อม

ปราการอลัตาซารข์นาดใญ่ ผ่านชมโบสถซ์านโตเมเม่ ท่ีเก็บภาพเขียนผลงานของเอลเกรโกใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และยา่นชุมชนชาวยวิ อิสระใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกยา่นใจกลางเมือง

เป็นงานฝีมือท่ีมีชื่อเสียงของเมืองโทเลโด คือดามสัเซเน (Damascene) เป็นภาชนะโลหะลง

ด า ขึ้ นลายดว้ยใยเงินและทองแดง  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย  น าท่านเดินสู่ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) หรือบาเลนเซีย เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ าตูเรีย 

(Turia River) มีชื่อเสียงในการผลิตสม้บาเลนเซียและมีชายหาดท่ีสวยงาม และเป็นเมืองใหญ่

อนัดบั 3 ของประเทศ ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม, วฒันธรรม และการท่องเท่ียวของ

สเปน อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (Valencia Club de Football) สโมสร

ฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนท่ีมีชื่อเสียงอนัดบัตน้ๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง **พิเศษ!! เมนูขา้วผดัสเปน 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั SERCOTEL SOROLLA PALACE HOTEL, VALENCIA หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้  วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย – หอคอยเซราโนส – บารเ์ซโลน่า 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ยา่นจตุัรสัใจกลางเมืองเก่า ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลากลาง, ท่ีท าการไปรษณีย,์ รา้นคา้

,สนามสูว้ัวกระทิง น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามา

เรียแห่งวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวิหารใจกลางเมือง เป็น

สถาปัตยกรรม แบบผสมผสานแบบโรมาเนส โกธิก และบาร็อค ดา้นขา้งจะเป็น เอล มิกูเลต 

(El Miguelete) หอระฆงัท่ีสรา้งขึ้ นในช่วงระหว่างปี 1381 และส้ินสุดในปี 1429 จากน้ันชม

หอคอยเซราโนส ก าแพงเมืองเก่า พลาซ่ามารย์อร ์อาคารบา้นเรือน และแหล่งพกัผ่อนของ

ชาวสเปน  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเล กอสตา เดล อะซาร ์(Costa del Azahar) หรือ ชายฝั่ง

ดอกสม้บาน ตั้งชื่อตามสวนสม้ท่ีปลูกทัว่ท่ีราบชายฝั่งและส่งกล่ินหอมหวานในฤดูใบไมผ้ลิ 

ผ่านเมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงแถบเมดิเตอรเ์รเนียน น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบารเ์ซโลน่า 

(Barcelona) นครใหญ่แหง่คาตาลนัยา และเป็นเมืองส าคญัอนัดบั 2 ของสเปน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง **พิเศษ!! ชมระบ าฟลามิงโก ้ 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรอืเทยีบเท่า 

 



 

 
 

วนัที่หก บารเ์ซโลน่า – โบสถซ์ากราดา้ แฟมิเลีย – ปารค์ กูเอล - LA ROCA VILLAGE OUTLET 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม โบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักด์ิสิทธ์ิสัญลักษณ์

ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันโตนีโอ เกาดิ สถาปนิกชาวสเปนิช เป็นผลงานท่ี

เรียกว่า โมเดิรน์นิสโม ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีไม่เหมือนท่ีใดในโลก โดยเร่ิมสรา้งตั้งแต่ปี 

1882 แมก้ระทัง่จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสรา้งไม่ เสร็จสมบูรณ ์น าท่านเขา้ชม ปารค์ กูเอล (Parque 

Quell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ท่ีมีโชวผ์ลงานอนัโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอนัโต

นีโอ เกาดิ ส่ิง ท่ีถูกล้อมรอบด้วยความร่มร่ืนของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรม

กระเบ้ืองท่ีเนน้รูปทรงธรรมชาติท่ีมีสีสนัตดักนั ดูโดดเด่น และแปลกตา 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย  น าท่านดินทางสู่ LA ROCA VILLAGE OUTLET อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมสช์ั้นน า

อย่างจุใจ อาทิ  เช่น  Armani, Burberry, Lacoste, Timberland, Calvin Klein, Coach, Nike, 

Escada, Ray-Ban, Gucci, Guess, Levi’s, Loewe, Polo ,Puma, Samsonite, Superdry, 

Swarovski เป็นตน้ 

ค า่ **อาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่เจด็ บารเ์ซโลน่า – ลา รมับลาส – อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั – สนามแคมป์นู – 

   สนามบินบารเ์ซโลน่า – โดฮา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองบารเ์ซโลน่า เมืองท่ีโดดเด่นไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยงามของ

ยุคเรเนอซองส์ โดยเฉพาะผลงาน ของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อันโตนิโอ เกาดิ (Antonio 

Gaudi) ผ่านชมสถานท่ีส าคัญๆอาทิ ศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า , อาคาร Casa Milà ถูก

สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานชิ้ นสุดทา้ยของ อนัโตนิโอ เกาดิ จุดเด่นอยูท่ี่ตวัอาคาร มี

ลกัษณะคลา้ยกับถ ้าท่ีถูกเจาะใหเ้ป็นหอ้งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน แสงไฟท่ี

เล็ดลอดออกทางกระจกหน้าต่างยงัท าใหอ้าคารหลงัน้ีดูงดงามและคลาสสิค น าท่านเดินเล่น

บริเวณ ถนน ลา รมับลาส (La Ramblas) เป็นถนนชื่อดงัของเมืองบารเ์ซโลน่า เป็นถนนสาย

ท่ีคึกคกัท่ีสุดในเมือง ไม่วา่จะเป็นการจบัจา่ยซ้ือของหรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง โดยปลาย

สุดของถนนสายน้ีเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั (Christopher Columbus) ผู ้

คน้พบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์

เซโลน่า สนามแคมป์นู (Camp Nou) ท่ีมีขนาดใหญ่มากโดยสามารถจุผูเ้ขา้ชมไดถึ้ง 99,000 

คน อิสระใหท่้านไดถ่้ายดา้นหน้าสนามฟุตบอล พรอ้มทั้งเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ี MEGA STORE 

ของทีมบารเ์ซโลน่า  



 

 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

13.00 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบินบารเ์ซโลน่า เพื่อใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

17.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR146 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

 

วนัที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ   

00.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

01.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR834 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

**************************************** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

17 – 24 พฤศจกิายน 60 46,900 46,900 45,900 8,000 29,900 

29ธนัวาคม–05มกราคม 60 55,900 55,900 54,900 8,000 38,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่าเชงเกน้ ยื่นสถานทูตสเปน** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 



 

 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

  

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมือง

เตม็  
4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมโรงแรมในยโุรปท่ี

มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มี
อ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง แต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนั 

 

 

 



 

 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือ เดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 16 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่วีซ่าเชงเกน้(กรณีใหย้ืน่วีซ่าให ้ค่าธรรมเนียม+บริการ 3,500บาท) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 



 

 
 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



 

 
 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 

ไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มีอายุ

ไม่ เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจด

ทะเบียนการคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่

และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบั

การเกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรียน ภาษาองักฤษ  

 

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน ตอ้งมีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่าน้ัน   

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบัญชีให้

ครบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจาก

วนัท่ียืน่วีซ่า  

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อัพเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 

15 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (สเปน) 



 

 
 

ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สุดไม่เกิน 15 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคล่ือนไหวบัญชีอย่างต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดขา้มเดือน 

***หลักฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ)์ 

 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีและไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดย

ท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์

อยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามี

ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผู ้

รบัรอง) และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 

15 วนั นับจากวนัท่ีนัดยืน่วีซ่า  

ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 15 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคล่ือนไหวบัญชีอย่างต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดขา้มเดือน 

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

 

 

 



 

 
 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่า เพือ่สแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 หลังจากท่ีผูส้มัครไดท้ าการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าออสเตรียแลว้ ทางสถานทูตไม่

อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ 

ก็ตาม ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 

แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า 

สถานที่ยืน่ค  ารอ้งวีซ่า: ศูนยย์ืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า VFS ตกึสลีมคอมเพล็กซ ์ชั้น 15 ถนนสลีม 

       ท่ีตึกสามารถจอดรถได ้แต่ทางศนูยย์ืน่ไม่มีบริการตราประทบัทีจอดรถ 

การเดินทาง:     BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลีม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ (สเปน) 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด !!! 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ชือ่- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 

4. สถานท่ีเกิด(จงัหวดั).........................................ประเทศ............................................................... 

5. สญัชาติปัจจุบนั................................สญัชาติโดยก าเนิด(หากต่างปัจจุบนั)................................... 

6. เพศ        ชาย          หญิง 

7. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

8. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

9. ประเภทของพาสปอรต์ 

         พาสปอรต์ธรรมดา         พาสปอรต์ราชการ           พาสปอรต์อ่ืนๆ ระบุ................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

11. ที่อยูปั่จจุบนั(ตดิตอ่ไดส้ะดวก)........................................................................................... 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 

12. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 

13. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุ........................................................................................................... 

14. ช่ือสถานที่ท  างาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

15. วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี...................... 

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ........................................................................................... 

18. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

       

 การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 


